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১৯৩৮ ালর মভলয জন্মগ্রন কযা ায়খুর ভাালয়খ উভায আফদুর যভান 

মিলরন আভালদয ভয়কায অনযতভ মকিংফদন্তী। 

মখন থথলক উম্মা আল্লায মযয়া, এয উয আভর কযা থিলে মদলয়লিয 

উম্মায ত্রুযা ইরালভয মফরুলে একমিত লয়লি। উম্মা নানা অতযাচায 

অফভাননায স্বীকায য়া শুরু কলযলি। উম্মায এই ক্ষত আলযা গবীয লয়লি 

মখন এয লফবাত্তভ ন্তানলদয এই উম্মা তযাগ কলযলি। উম্মায এভমন এক 

বুলর মায়া গুযাফা মিলরন তাগুলতয কালি ফন্দী মিং, ধধমবীর াইখ উভয 

আব্দুয যভান যঃ 

উনায ম্পলকব াইখ উাভা য: ফলরন: 

" এই মুলগয আলরভলদয ভলধয মালদয উয আল্লা যভত ফলবণ কলযলিন, মাযা 

লকয লক্ষ স্পষ্ট  ফমরষ্ঠ কণ্ঠস্বয উস্থান কলযন এফিং মাযা ঘলয ফল থালকন 

মন ফা আল্লায দ্বীনলক তযাগ কলযন মন তালদয ভলধয াইখ উভয আব্দুয 

যভানলক একজন উচূ ভালনয আলরভ মললফ ভানয কযা য় । এফিং আভযা 

শুলনমি াইখ অুস্থ , তায ফয় ৬০ ফিয অমতক্রভ কলযলি এফিং উমন একজন 

অন্ধ ভানুল " 

মতমন ১১ ফিয ফয়ল কুযআলনয মপম থল কলযন, মমদ জলন্ময ১০ ভা 

ফয়ল মতমন দমৃষ্টমি াযান। 

মতমন াপলরযয ালথ কায়লযায উুর আদ দীন কলরজ থথলক স্নাতক মিগ্রী রাব 

কলযন। ায়খ যফতবীলত আর আমায মফশ্বমফদযারয় থথলক তাপীলযয উয 

িক্টলযট মিগ্রী রাব কলযন। ায়খ কায়লযায কলরজই অধযানা শুরু কলযন। 

অধযানা চামরলয় মান ১৯৬৯ ালর ফযখাস্ত য়ায আগ মবন্ত। তাযয তায 

উয অমফযত জুরুভ অতযাচায চারালনা শুরু য়। 
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জাভার আব্দনু নালযয ামফক যকালযয মফরুোচাযলণ মতমন মিলরন অনযতভ। 

নাললযয ভৃতুযয য মতমন মনববলয় ভুমরভলদযলক ফলরমিলরন এই অতযাচাযী 

ভুযতালদয ভৃতুযয য তায জানামা না েলত। থখান থথলকই উনালক থগ্রপতায 

কযা য় ।এবালফ প্রথভফালযয ভলতা মতমন ফন্দী ন। ৮ ভা আর-কারা থজলর 

কাযালবাগ কলযন। 

৭০ এয থল মদলক একদর ারামপ মুফক মভলয আর জাভা' আর ইরামভয়যা 

নালভয একটা দর ধতময কলযন আয ঐ দলরয আভীয মিলরন াইখ উভয আব্দুয 

যভান যঃ। তখনই উনায নাভ য়ালেি মরলে মদলয় থদয় তাগুত ফামনী। 

প্রথভফায ফন্দীত্ব থথলক ভুমি াফায য তায থদয়া পলতায়ায় ইরালভয 

তৎকারীন ত্রু মভলযয থপ্রমলিে আলনায়ায াদাতলক, ভুজামদ খামরদ 

ইরাম্বুরী (যঃ) তযা কলযন। 

মভয থথলক ারালনায থচষ্টা কযলত থমলয় ১৯৮১ ালর াইখ উভায আফদুয 

যাভান ফন্দী ন। থমটা মির তখনকায মভলয চরা থক গুরায ভলধয ফলচলয় 

ফে। মফচাযকারীন ভলয় মতমন ফজ্রকলে লতযয থঘালণা থদন এফিং ামযয়া 

কালয়লভয জনয থকালটব যাময আহ্বান জানান। 

মতমন স্পষ্ট বালফ প্রকালয ামযয়া কালয়লভয িাক থদন এফিং আলযা ফলরন এই 

থকলয মফচাযক এয ভলধয ঘলট মায়া ভস্ত জুরুলভয জনয দায়ী থাকলফ এফিং 

তালক আল্লায আমালফয ফযাালয তকব কলযন। মতমন মা ফলরমিলরন তায মকিু 

অিং এভন ঃঃ 

আভায দ্বীলনয কাযলনই আমভ কর প্রকায জুরুভ অতযাচালযয মফলযামধতা কযলত 

ফাধয। আভায উয আলযা ফাধযতাভূরক ফ অজ্ঞতা  গুনালক মযষ্কায কলয 

থদয়া  ভস্ত ফামতর আয মফদআলতয থচাযা উন্মুি কলয থদয়া এফিং ভানুললয 

থচালখয াভলন অনযায়গুলরালক তুলর ধযা - মমদ থটা আভায জান ভালরয 

মফমনভলয় য়। 
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আভায থজর ফা ভৃতুযয থকান বয় থনই। আয মমদ তাযা আভালক মনলদবাল মললফ 

থিলে থদয় ফা ক্ষভা কলয থদয় তালত আমভ খুম ফ না এফিং তাযা আভালক থভলয 

থপরায মোন্ত মনলর আভায কষ্ট রাগলফ না। কাযণ থটা লফ আভায জনয 

াাদাত আয আমভ ফরফ কাফায যলফয থ আমভ জয়ী লয়মি। আমভ আলযা 

ফরফঃ আভায থকান লযায়া থনই মতক্ষন আমভ ভুরভান মললফ ভাযা মামি। 

অতঃয তালক কাযারুে কলয তায উয কমিন মনমবাতন চারায় মভলযয 

যকায। এবালফই াইলখয জীফন কাটমির নজযদাযী, অনযায় আচযণ আয 

ফমন্দলত্বয ভলধয মদলয়। মতমন ভুযতাদ থামন থভাফাযলকয থজরাযলদয ালত 

মনমবাতন এয স্বীকায ন মকন্তু আল্লায ইিায় মতমন দান তযাগ দায়া, ‘ইরভ 

অজবন আয মজালদয উয দৃঢ় মিলরন। যাষ্ট্র আয তরুণলদয আফান কযমিলরন 

তামদ আয মজাদ মপ ামফমরল্লা এয মদলক।। 

১৯৯০ ালরয জুরাই ভাল াইখ উভয আব্দুয যভান যঃ আলভমযকায় 

আলন এফিং ইভাভ এফিং দাময় মললফ াভবালনে মবা ান।াইলখয দায়ালয 

পরাপর খুফ দ্রুত িমেলয় েলত রাগুলরা এফিং ১৯৯৩ ালর মতমন থগ্রপতায 

য়ায আগ মবন্ত তা অফযাত মির। থখালন মতমন এভন মফচালযয আতায় 

মফচাযাধীন ন থমভনটা অযালভমযকায মমবর য়ালযয য আয ফযফায কযা য় 

মন। তায পরাপরস্বরূ এক ইহুদী মফচাযক আভৃতুয কাযাদলেয যায় থদয়। থম ৪ 

টা অমবলমালগয কাযলণ াইলখয এই দন্ড থদয়া য় থগুলরা রঃ 

১। অযালভমযকান মফরুলে লেমন্ত্র  তায উৎখালতয মযকল্পনা 

২। মভলযয থপ্রমলিে থানী থভাফাযালকয মফরুলে লেমন্ত্র  তালক উৎখালতয 

মযকল্পনা। 

৩। াভমযক স্থানা ধ্বিং কযায মযকল্পনা 

৪। আলভমযকায মফরুলে থগমযরা মলুেয মযকল্পনা 



     

    

darulilm.org 

এ যালয়য য াইখলক ভৃতুয মবন্ত অযালভমযকায যকায ফন্দী কলয যালখ। তালক 

মরটাময কনপাইনলভলে যাখা য়। মফমবন্নবালফ তালক য়যানী কযা য়। থমভন 

তালক ময়াভ ারন কযতলগ না থদয়া। তায থলর ক্বুয’আলনয থকান ভুাপ 

না যাখলত থদয়া। থকান দবনাথবী আলর কষ্টকয  অভানজনক াইলখয 

থদ তল্লাী কযা। 

াইখ একাকী কাযাফাল প্রায় ১৮ ফিয মিলরন এই ভলয় উমন আয থকান 

কলয়মদয ালথ কথা ফরায ুু্লমাগ ানমন কাযাফযলনয ভয় উনায িায়লফমট, 

উচ্চ যিচা এফিং শ্বা কে মির। থল মদলক উমন উনায া ফযফায কযলত 

ালযনমন এফিং হুইর থচয়ায ফযফায কলযলিন। 

এ ভান াইখ ১৪৩৮ মজমযয ২০ই জুভামদউর আয়ার (১৮ থপব্রুয়াময, 

২০১৭ মরঃ) কাযাফন্দী অফস্থায়। আল্লা তামলদয এ ভান াইখ কফুর 

করুন, এফিং তালক জান্নাত দান করুন। আভীন। 

াইলখয স্মযমণয় ভন্তফযঃ 

“মমদ থকউ তালদয নযাময দামফ প্রামিয অমধকায থযলখ য় জমি, তালর আভযা 

জমিই, আয আভযা জমি য়ালক স্বাগত জানাই। কুযআনই এই জমিফাদ ধতযী 

কলয। 

আল্লায লথ মজাদ কযায অনযতভ ভাধযভ র আল্লায ত্রুলদয ভলন িা 

ৃমষ্ট কযা” 


